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Quatro editais do USF encerram inscrições nesta semana
A próxima sexta (5) é o último dia para envio das propostas de projetos
de Diálogos Culturais, Apoio à Agricultura Familiar, Apoio às
Licenciaturas e Apoio àProdução Agroecológica. Esses projetos terão
duração de 21 meses, sendo que com essa implementação, o
Programa Universidade Sem Fronteiras começará o próximo ano com
380 projetos em andamento em todo o Estado.
As áreas prioritárias para a implementação dos projetos são municípios
ou bairros de grandes cidades com baixo Índice de Desenvolvimento
Humano. Mais informações sobre os editais acima, podem ser
encontradas no site da Secretaria de Ciência Tecnologia e Ensino
Superior (Seti): www.seti.pr.gov.br

Programa terá R$ 12 mi para desenvolver 122 projetos

Agende-se
De 3 a 5 de dezembro - No Centro
d e A r te s e C o n v e n çõ e s d a
Universidade Federal de Ouro
Preto, vai acontecer o Encontro de
Saberes, 9º Seminário de Extensão
Universitário e o 1º Encontro da Área
Temática de Meio Ambiente do
Fórum de Pró-Reitores de Extensão
(FORPROEX).
4 de dezembro - Formatura dos
alunos da Universidade Aberta à
Terceira Idade (UNATI). Às 20 horas
no Centro Cultural Ondy Hélio
Niederauer.

O Programa de Extensão Tecnológica Empresarial estará presente em
196 municípios paranaenses, mobilizando 850 participantes, e terá R$
12 milhões para desenvolvimento de 122 projetos coordenados, em
5 de dezembro - Encerramento dos
parceria com mais de 200 organizações de classe, entre as quais a
editais de Diálogos Culturais, Apoio
Federação das Indústrias do Paraná (Fiep). Os projetos serão
à Produção Agroecológica Familiar
desenvolvidos num prazo de 15 a 24 meses.
e Apoio à Agricultura Familiar.
É preciso reconhecer que seria impensável, décadas atrás, priorizar um
projeto de alocação de recursos públicos para que a micro e pequena
Mais informações no site
empresa pudessem se tornar mais competitivas”, a secretária Lygia
da Unioeste: www.unioeste.br
Pupatto. “Hoje o nosso governo trabalha com um programa que
ou pelo telefone: (45) 3220-3109
pressupõe mecanismos de desenvolvimento onde não há primazia entre
o econômico, o social e o ambiental”, acrescentou, informando que
serão desenvolvidos projetos “que tenham os pés na economia real, que
produzem bens e serviços reais e que criam perspectivas reais para a vida das pessoas”
Presente à solenidade de lançamento do programa, o presidente da União de Cooperativas da Agricultura Familiar e
Economia Solidária do Paraná, Ademir Dallazen, afirmou que “sem conhecimento não há desenvolvimento e nem
mudanças e que “a pesquisa só tem sentido quando trata da realidade das pessoas”.
Os projetos aprovados pelo subprograma Extensão Tecnológica Empresarial atenderão pequenos produtores das
regiões mais carentes do estado, levando conhecimento, novas tecnologias, capacitação técnica, visando à geração
de empregos e o aumento de renda da população. A Extensão Tecnológica Empresarial faz parte do programa
Universidade Sem Fronteiras e foi criada pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI),
com uma grande rede de parcerias.
A Extensão Tecnológica Empresarial propicia ao micro e pequeno empreendedor, sem custos, acesso a
conhecimentos tecnológicos e de gestão.
Secretária traz à Unioeste recursos do Universidade em Movimento
A secretária estadual da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Lygia Pupatto, esteve nesta segunda-feira, no
Campus de Foz do Iguaçu da Unioeste. Ela apresentou o Programa Universidade em Movimento e os novos
investimentos que serão feitos na Instituição. O programa dará continuidade ao processo de desenvolvimento do
Ensino Superior público estadual, iniciado pelo Governo do Paraná em 2003.
O novo programa vai direcionar R$ 82 milhões para as 13 instituições estaduais de ensino superior. Os investimentos
irão beneficiar mais de 100 mil estudantes, técnicos, professores e pesquisadores das universidades e faculdades
estaduais do Paraná.
Os recursos serão destinados à criação de laboratórios de informática com Internet banda larga, sem fio e gratuita
em todos os cursos de graduação, aquisição de novos veículos para o programa Universidade Sem Fronteiras,
modernização das Fazendas-Escolas com tratores, caminhões e semeadeiras, e outros novos equipamentos para
as instituições.
Uma parte dos recursos do programa, no valor de R$ 10 milhões, será investida na construção de oito centros de
integração do Ensino Superior com a Educação Básica, para a realização do Integrar-PDE, em parceria com a
Secretaria de Estado da Educação (Seed).
O orçamento da Unioeste, em 2008, é de R$ 108 milhões - um aumento 129% desde 2002, quando o orçamento da
Universidade era de apenas R$ 47 milhões. De 2003 a 2008, a Universidade investiu R$ 23 milhões em projetos
estratégicos e acadêmicos

A Associação dos Servidores da Reitoria (ASSER) convida os docentes, técnicos e alunos da
Unioeste para juntarmos esforços no auxílio às vítimas das enchentes em Santa Catarina.
A ASSER abriu uma conta especificamente para receber estas doações. A sugestão de valor da
doação é R$ 40 reais, pois é o preço médio de uma Cesta Básica. Com o valor arrecadado
pretende-se adquirir também materiais de higiene e limpeza, a preço de atacado, para serem
remetidas àquele Estado.
A conta disponível, da Caixa Econômica Federal, é 59-9, agência 3181,
operação 003.
Ante a urgência das necessidades daquelas pessoas, a ASSER solicita que as
doações também sejam feitas o mais brevemente possível, para que no início
da próxima semana, possamos repassá-las.
Outros artigos também poderão ser enviados à Reitoria, que se encarregará de
remeter às autoridades competentes.
Unati realiza formatura para mais de 30 participantes
No próximo dia 4 o programa de Extensão Universidade Aberta à Terceira Idade (Unati) da Unioeste estará
realizando a cerimônia de formatura da turma 2007/2008. O evento será no Centro Cultural Ondy Hélio Niederauer, a
partir das 20 horas.
A Unati iníciou no ano de 2000 no campus de Toledo e, a partir de março de 2008, abriu uma extensão do programa
em Foz do Iguaçu. Neste ano 37 alunos irão receber o certificado de conclusão do Programa.
O objetivo do Programa, explica a professora Roseli Odorizzi, é o de “criar espaços na Universidade de inserção da
população adulta ou idosa para formação política, social, econômica e cultural para o desenvolvimento de suas
potencialidades para que, tendo consciência de si e de sua cidadania, atue e interaja no contexto familiar e
comunitário promovendo a conquista de uma maior participação social e política na melhoria da sua condição de
vida”.
Além de módulos semestrais desenvolvidos nas quintas-feiras à tarde, a Unati promove palestras, atividades com
professores e profissionais das mais diferentes áreas do conhecimento, promove diariamente várias atividades
como as oficinas de artes. São também desenvolvidas outras atividades, como por exemplo, o projeto de pesquisa
Momento Ativo no Bairro - MAB, o Projeto Monitoria e, também visitas técnicas a órgãos prestadores de serviços na
comunidade e outras atividades artísticas e culturais.

Unioeste seleciona rondonistas para operações do Projeto Rondon

No dia 28 foram anunciados os
titulares dos alunos selecionados
para a edição 2009 do Projeto
Rondon. Veja a lista dos novos
rondonistas abaixo:
Município de Japonvar MG
Período: 24 de janeiro a 8 de fevereiro de 2009
Coordenação
Armin Feiden e Adriana Maria De Grandi
Alunos
Cássia Taciana Sobanski - Engenharia Química/Toledo
Clóvis Casagrande Junior - Agronomia/Marecha
Cândido Rondon
Elisângela Rodrigues - Ciências Biológicas/Cascavel
Luiz Roberto Pereira - Economia/Cascavel
Magali Rozangela Stempniak - Engenharia da
Pesca/Toledo
Vanderleia Schoeninger - Engenharia Agrícola/Cascavel
Município de Cerro Azul PR
Período: 24 de janeiro a 8 de fevereiro de 2009
Coordenação
João Maria de Andrades e Eliane Aparecida Gracioli
Rodrigues
Alunos
Bárbara Grace Tobaldini - Ciências Biológicas/Cascavel

Diego Domingos Della Justina - Engenharia
Agrícola/Cascavel
Edvane de Oliveira dos Santos - Serviço Social/Toledo
Fabiano Scholz - Agronomia/Marechal Cândido
Rondon
Leandro Simão do Prado - Turismo/Foz do Iguaçu
Mariana Polizel - Direito/Marechal Cândido Rondon
Município de Uiramutã Roraima
Período: 31 de janeiro a 15 de fevereiro de 2009
Coordenadores
Adriane de Castro Martinez Martins e Gabriella de
Camargo Hizume
Alunos
Cassiano Elisson Pereira Pinto - Odontologia/Cascavel
Christopher Antonio Dominicki Bertusso - Ciências
Contábeis/Cascavel
Daniele Corrêa - Educação Física/Marechal Cândido
Rondon
Fernando Kami Dell'Aringa - Enfermagem/Cascavel
Flávia Shizue Kohiyama - Ciência da Computação/Foz
do Iguaçu
Janice Carina Groth - Pedagogia/Foz do Iguaçu

Saiba quem é a equipe Proex
Adrienne Mazzo, Andréia Cristina Conegero Sanches, Armin Feiden, Bruna Maia, Erosania Lisbôa, Evete Izabel Godoy, Francy Rodrigues da Guia Nyamien,
Irene Carniatto de Oliveira, João Maria Andrades, José Ricardo Souza, Maria Helena Ampessan Vivan, Ruth Ceccon Barreiros, Saturnino Vieira Vasconcelos
Neto, Simone Barea, Stéfano Paschoal, Valdeci Batista de Melo Oliveira e Vanessa B. Jardim Teixeira.

Envie para a Proex as atividades de Extensão que acontecem no seu campus.
Ligue para: (45) 3220-3098
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